
 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติราชการของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ที่ผูกพันไว้กบัส านักงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 



ชื่อแผนงาน/โครงการ : เสนอแนวทางและการปรับโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสม                            
ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 
1. สาระส าคัญ 

การเสนออัตราอากรขาเข้า/ขาออกให้เหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ               
ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ โดย  

1.1 ศึกษาโครงสร้างอัตราอากรขาเข้า/ขาออกของต่างประเทศ/หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิจารณาผลกระทบ ข้อดี และข้อเสียในการก าหนดแนวทางปรับโครงสร้างอัตรา

อากรขาเข้า/ขาออก            
    1.3 เสนอความเห็นต่อผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง/กระทรวงการคลัง     

 

2. ความสอดคล้อง 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติชาติระยะ 20 ปี : ที่ 2 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และ          

การกระจายรายได ้  
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  -        
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ที่ 3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน    
2.4 นโยบายรัฐบาล : .ข้อ 6 การเพ่ิมศึกยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ      
2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. : ข้อ 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้      
2.6 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) :  -           
 

3. วัตถุประสงค์ 
     3.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ       
     3.2 เป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้บริโภคในประเทศ        
 

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
4.1 กลุ่มผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้า        
4.2 ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน        

    4.3 เป็นประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้บริโภคในประเทศ        
 

5. งบประมาณ  
.............ไม่มี........................................................................................................................................................................  
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1. ชื่อ  นางสาวพูนพิลาศ  ลีละยูวะ 
        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภาษีศุลกากร 
                         ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
        โทร.     0 2273 9020 ต่อ 3510 

แผน 65 - 67 
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 2. ชื่อ  นางพนิดา  สุวรุจิพร 
        ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ ส่วนนโยบายภาษีศุลกากร 
                         ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         โทร.           0 2273 9020 ตอ่ 3520 
 3.  ชื่อ นางสาวพรพิมล  ทรงกิติพิศาล 
         ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายภาษีศุลกากร 
                         ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร.     0 2273 9020 ต่อ 3523 
 
7. แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. การเสนอแนวทางและ           
การปรับโครงสร้างอัตราอากร 
ขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง/
กระทรวงการคลัง ปี 2565 

เสนอผลการศึกษา  
ภายในปีงบประมาณ 

   

2. การเสนอแนวทางและ           
การปรับโครงสร้างอัตราอากร 
ขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง/
กระทรวงการคลัง ปี 2566 

เสนอผลการศึกษา  
ภายในปีงบประมาณ 

   

3. การเสนอแนวทางและ           
การปรับโครงสร้างอัตราอากร 
ขาเข้า/ขาออกที่เหมาะสมต่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ต่อผู้อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง/
กระทรวงการคลัง ปี 2567 

เสนอผลการศึกษา  
ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ การศกึษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน 
หรือส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อนการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

 
1. สาระส าคัญ 

ก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือให้เป็นเครื่องมือหนึ่งของภาครัฐในการส่งสัญญาณให้ประชาชนตระหนักถึง                 
การบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินค้าที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจ าเป็นต่อ
การด ารงชีพ 

 

2. ความสอดคล้อง  
    2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
    2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2.4 นโยบายรัฐบาล : ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
    2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. : ที ่2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.6 อื่น ๆ (ถ้ามี) : .......-......................................................................................................................................  
 

3. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและ/หรือการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสินค้าที่มี

ลักษณะฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
2. เพ่ือสร้างรายได้ภาครัฐและ/หรือลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ 

 

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนและ/หรือการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสินค้าที่มีลักษณะ

ฟุ่มเฟือยหรือไม่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ 
2. ภาครัฐมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจากการจัดเก็บภาษี  
 

5. งบประมาณ 
........ไม่มี................................................................................................................ .......................................... 
  

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.  ชื่อ            นางสาวมณีขวัญ  จันทรศร 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพสามิต ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         โทร.          0 2273 9020 ต่อ 3519 
    2.  ชื่อ  นางสาวลภัสปวีณ์  เนตรพิทักษ์พงศา 
         ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         โทร.          0 2273 9020 ต่อ 3502 
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7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. การศึกษาแนวทางการจดัเก็บ 
ภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริม               
การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อน 
การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มี            
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ                 
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2565     

เสนอผลการศึกษา           
ภายในปีงบประมาณ 

   

2. การศึกษาแนวทางการจดัเก็บ 
ภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริม               
การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อน 
การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มี            
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ                 
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2566   

เสนอผลการศึกษา             
ภายในปีงบประมาณ 

   

3. การศึกษาแนวทางการจดัเก็บ 
ภาษีสรรพสามิตเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ที่ดีของประชาชนหรือส่งเสริม               
การรักษาสิ่งแวดล้อมหรือสะท้อน 
การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยหรือไม่มี            
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีพ                 
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2567    

เสนอผลการศึกษา            
ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ : การทบทวน ศึกษา เสนอแนวทางการปรับปรุงการก าหนดสิทธิประโยชน์                  
ทางภาษีอากรเพื่อให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม                           

ของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา 
 
1. สาระส าคัญ 

   ภายใต้สภาวการณ์การแข่งขันทางการค้าโลก สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลง ไป
ตามปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อภาครัฐ ภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคประชาชน ภาครัฐ
ในฐานะผู้ก าหนดแนวทางการด าเนินนโยบายของประเทศ จึงมีความจ าเป็นในการปรับตัวและปรับปรุงกลไกภาครัฐ
ให้สอดคล้องกับความท้าทายต่าง ๆ ภายใต้บริบทของประเทศไทย 

นโยบายภาษีอากรเป็นเครื่องมือที่ส าคัญหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยระบบภาษีอากรถูกใช้  
เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
และเพ่ิมรายได้รัฐบาลและสร้างความยั่งยืนทางการคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีอากร การลดอัตราภาษี เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมหรือจูงใจให้ผู้เสียภาษีอากรด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามที่รัฐบาลต้องการจะส่งเสริม เช่น การกระตุ้นเศรษฐกิจ  การส่งเสริมการออม
และการลงทุน การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการการบริจาคเงินเพ่ือสนับสนุนการคึกษา 
การกีฬา การบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน เป็นต้น  

อย่างไรก็ดี  สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเหล่านี้ควรมีการทบทวน ศึกษา ปรับปรุงการก าหนด                    
สิทธิประโยชน์ทางภาษเีพ่ือให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยในแต่ละช่วงเวลา 

2. ความสอดคล้อง 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที ่20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ   
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม 
2.4 นโยบายรัฐบาล : ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย   
2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. : ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนา                  

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) : กลยุทธ์ สศค. ที่ 2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง        

ความเป็นธรรมในสังคม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงการก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพ่ือให้มีความเป็นกลาง เป็นธรรม และ

เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา 
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4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
4.1 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมีความเป็นกลาง เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา 
4.2 การก าหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

5. งบประมาณ  
.............ไม่มี................................................................................................................................................................ 
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       1.  ชื่อ  นายณัฐพล  ศรีพจนารถ 
         ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส่วนนโยบายภาษีสรรพากร 
                               ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3512 

    2.  ชื่อ  นางสาวจารุพัสตร์ พลทรัพย์ 
   ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ ส่วนนโยบายภาษีสรรพากร 
                               ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
   โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3506 
 

7. แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
 

เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. การศึกษาและข้อเสนอแนะ              
การปรับปรุงการก าหนด                     
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร                
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2565   

เสนอผลการศึกษา            
ภายในปีงบประมาณ 

   

2. การศึกษาและข้อเสนอแนะ              
การปรับปรุงการก าหนด                     
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร                
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2566   

เสนอผลการศึกษา            
ภายในปีงบประมาณ 

   

3. การศึกษาและข้อเสนอแนะ              
การปรับปรุงการก าหนด                     
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร                
ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2567  

เสนอผลการศึกษา           
ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ : การศึกษาและเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสิ่งแวดล้อม 

1. สาระส าคัญ 
     ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคของผู้ประกอบการและประชาชนที่มีส่วนท าให้เกิดของเสีย
และมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถสอดแทรกอยู่ในทุกวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระบวนการผลิต กระบวนการบริโภค และกระบวนการจัดการของเสียภายหลังการใช้งาน และ
มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การจัดเก็บภาษี การเก็บค่าธรรมเนียม การให้สิทธิประโยชน์  เป็นต้น จะมีส่วน
สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและประชาชนลดการใช้ทรัพยากร น ากลับมาใช้ซ้ า แปรรูปหรือรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็นเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้การพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นไปตามแนวทางของเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green 
(BCG) Economy]  
 
2. ความสอดคล้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ที่ 4 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 18 การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2.4 นโยบายรัฐบาล : ข้อที่ 9 การรักษาความั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
2.5 ยุทธศาสตร์ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง : ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า 

และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 อ่ืน ๆ (ถ้ามี) : กลยุทธ์ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง : ที่ 2.4 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพ่ือดูแลและ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 ข้อเสนอแนะมาตรการทางภาษีเพ่ือการปรับพฤติกรรมผู้ประกอบการและประชาชนเพ่ือน าไปไปสู่การผลิตและ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.2 ภาครัฐอาจมีรายได้ที่เกิดจากการใช้มาตรการทางภาษี และสามารถน ารายได้นั้นมาใช้เพ่ือบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมหรือสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ 

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
มีข้อเสนอแนะมาตรการทางภาษีเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
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5. งบประมาณ (วงเงินและแหล่งที่ใช้) 
    ........ไม่มี............................................................................................................  

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    1.  ชื่อ นายครรชิต  คุณากร  
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส่วนนวัตกรรมด้านภาษี 
                         ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         โทร. 0 2273 9020 ตอ่ 3503 

2.  ชื่อ นางสาวภารดี  นาคสาย 
         ต าแหน่ง เศรษฐกรช านาญการ ส่วนนวัตกรรมด้านภาษี 
                         ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
         โทร.     0 2273 9020 ต่อ 3508 

 

7. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. เสนอผลการศึกษาและ
เสนอแนะมาตรการภาษี         
เพ่ือสิ่งแวดล้อมต่อ ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง ปี 2565  

เสนอผลการศึกษา 
ภายในปีงบประมาณ 

   

2. เสนอผลการศึกษาและ
เสนอแนะมาตรการภาษี        
เพ่ือสิ่งแวดล้อมต่อ ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง ปี 2566 

เสนอผลการศึกษา 
ภายในปีงบประมาณ 

   

3. เสนอผลการศึกษาและ
เสนอแนะมาตรการภาษี                
เพ่ือสิ่งแวดล้อมต่อ ผอ.สศค./
กระทรวงการคลัง ปี 2567 

เสนอผลการศึกษา 
ภายในปีงบประมาณ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ : ศึกษาปรับปรุงโครงสร้างและระบบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองให้เพียงพอ 

 

1. สาระส าคัญ 
ภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะเวลานาน

แล้วท าให้มีปัญหาและข้อจ ากัด เช่น ฐานภาษีไม่สะท้อนราคาปัจจุบัน อัตราภาษีและการยกเว้นภาษี ไม่เหมาะสม         
การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุมและไม่เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี เป็นต้น ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของ อปท. จึงเห็นควร
ให้มีการศึกษาปรับปรุงการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
มากขึ้น 

2. ความสอดคล้อง 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า     

ในสังคม 
2.4 นโยบายรัฐบาล : ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. : ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนา                  

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.6 อ่ืนๆ (ถ้ามี) : กลยุทธ์ สศค. ที่ 2.5 พัฒนาเครื่องมือการเงินการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้าง        

ความเป็นธรรมในสังคม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีแก่ อปท. 
3.2 พัฒนาการจัดเก็บภาษี ขยายฐานภาษี และสร้างความมั่นคงทางการคลังแก่ อปท. 

4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  
4.1 การจัดเก็บภาษีมีความครอบคลุมและเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีมากขึ้น 
4.2 สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนทางการคลังให้แก่ อปท. 

 

5. งบประมาณ  
.............ไม่มี................................................................................................................................................................ 
 

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1.  ชื่อ  นายธนกฤต  ฉัตราภรณ์ 

  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อ่ืน 
                               ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3511 
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  2.  ชื่อ  นางสาวปิยาพัชร  ล้อจรัสศรีวงษ์ 
  ต าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนนโยบายภาษีท้องถิ่นและรายได้อ่ืน 
                               ส านักนโยบายภาษี ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
  โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3521 
 

7. แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. การศึกษาและเสนอแนะ               
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ด้วยตนเอง
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2565 

เสนอผลการศึกษา  
ภายในปีงบประมาณ 

   

2. การศึกษาและเสนอแนะ       
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ด้วยตนเอง
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2566 

เสนอผลการศึกษา  
ภายในปีงบประมาณ 

   

3. การศึกษาและเสนอแนะ       
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง
และระบบภาษีอากรและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถจัดเก็บรายได้ด้วยตนเอง
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจต่อ
กระทรวงการคลัง ปี 2567 

เสนอผลการศึกษา 
ภายในปีงบประมาณ 
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การแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินเพื่อการพัฒนา (Financial and Economic Development Committee) 
 

1. สาระส าคัญ 
ด้วยระบบการเงินเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปัจจุบันระบบการเงินไทยก าลังเผชิญ

ความท้าทายจากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับโครงสร้างจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ
ระบบการออมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้งความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการลงทุน ประกอบกับ การด าเนินนโยบายการเงินการคลัง
ยั งคงมีข้อจ ากัดอันเป็นอุปสรรคต่อการสนับสนุนพัฒนาการด้านการออม การเพ่ิมขีดความสามารถใน  

การแข่ งขันของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการส่ งเสริมการลงทุน จึ งมีความจ า เป็นอย่ างยิ่ ง 
ที่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินเพ่ือการพัฒนา (คณะกรรมการการเงินฯ) เพ่ือเป็นกลไกที่ชัดเจนในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างในระบบการเงิน 

 

2. ความสอดคล้อง  
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :  

- ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :  
- ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
- ประเด็นที่ 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

2.4 นโยบายรัฐบาล :  
- ข้อที่ 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  

2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีกลไกในการก าหนดแนวทางการพัฒนาโครงสร้างของระบบการเงิน เพ่ือสนับสนุนพัฒนาการ

ด้านการออมของประเทศ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม และมีโครงสร้างพ้ืนฐานของการลงทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ความเห็น ข้อแนะน า หรือแนวนโยบายเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบการออมเพ่ือรองรับ

สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการลงทุนแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
5. งบประมาณ 

220,800 บาท ต่อปี จ านวน 3 ปี รวม 662,400 บาท 
  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นางสาวอภิษฎา  วานิชประเสริฐพร 
ต าแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร.  0 – 2273 – 9020 ต่อ 3216 

 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

การจัดประชุมคณะกรรมการการเงินฯ 12 ครั้ง ต่อปี    

การจัดประชุมคณะกรรมการการเงินฯ 12 ครั้ง ต่อปี    

การจัดประชุมคณะกรรมการการเงินฯ 12 ครั้ง ต่อปี    

 
หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอการจัดตั้งคณะกรรมการการเงินฯ  
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คณะกรรมการที่ปรึกษานโยบายเสถียรภาพระบบการเงิน 
 

1. สาระส าคัญ 
แม้ว่าระบบการเงินไทยโดยรวมในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพแต่เนื่องจากการก ากับดูแลยังคงมีช่องโหว่ 

(Regulatory Gap) ที่มาจากโครงสร้างและเกณฑ์การก ากับดูแลผู้ให้บริการทางการเงินที่แตกต่างกัน ท าให้การส่งผ่าน
ความเสี่ยงระหว่างผู้ให้บริการทางการเงินต่าง ๆ ในระบบการเงินอาจเกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ดังนั้น ความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบการเงินจึงมีความจ าเป็นในการจับสัญญาณความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ทันต่อ
เหตุการณ์และร่วมกันประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบางภาคส่วนที่เปราะบางในระบบการเงินไทย พร้อมทั้ง
ร่วมกันดูแลในเชิงป้องกันมิให้ความเปราะบางจากจุดหนึ่งลุกลามจนกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินได้ 
 
2. ความสอดคล้อง  

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :  
- ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค) 

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : - 
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 :  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
2.4 นโยบายรัฐบาล :  

- 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.1.1 ด าเนินนโยบายการเงินการคลัง
เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก) 

2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. :  
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกส าคัญของหน่วยงานก ากับดูแลทางด้านการเงินในการแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันประเมินความ
เสี่ยงที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินในลักษณะมองไปข้างหน้า (Forward-looking) รวมทั้งให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับนโยบายด้านเสถียรภาพระบบการเงินและให้ค าแนะน าในการลด Regulatory Gap เพ่ือป้องกันและลด
ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินในระยะปานกลางและระยะยาว 
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ค าปรึกษาเชิงนโยบายด้านเสถียรภาพระบบการเงินแก่หน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงที่มองไปข้างหน้าแล้วอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม โดยการด าเนินการและ
อ านาจการออกนโยบายยังคงอยู่ที่แต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเงินของผู้ให้บริการทางการเงิน เพ่ือป้องกันมิให้ปัญหาจากจุดหนึ่งลุกลามเป็น
ปัญหาในวงกว้าง โดยอ านาจหน้าที่ในการจัดการปัญหาในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินยังคงอยู่ที่แต่ละหน่วยงาน 
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5. งบประมาณ 
258,000 บาท ต่อป ี

 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นางสาวดิษยารินทร์  ชินรัฐจิระโชติ 
ต าแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร.  0 – 2273 – 9020 ต่อ 3232 

 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรกึษา
นโยบายเสถียรภาพระบบการเงิน 

12 ครั้ง/ปี    
   
   

 
หมายเหตุ : ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการน าเสนอ ร่างค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
นโยบายเสถียรภาพระบบการเงิน เพ่ือนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบลงนามในร่างค าสั่งเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังกล่าว (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562)  
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การเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล 
 

1. สาระส าคัญ 
รัฐบาลได้มีการใช้นโยบายกึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

อย่างต่อเนื่อง เช่น มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้ นการลงทุน 
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก มาตรการการเงินการคลัง  
เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะเร่งด่วน มาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุน  
ในประเทศ เป็นต้น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายกึ่งการคลังของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ      
ได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละมาตรการ/โครงการอย่างแท้จริง และไม่กระทบต่อฐานะความม่ันคงของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ จึงควรมีการติดตามความคืบหน้าการด าเนินมาตรการ/โครงการ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ และติดตามฐานะความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ด าเนินมาตรการ/โครงการอย่างต่อเนื่อง         
อีกทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการเดิมจะสามารถใช้เพ่ือเสนอแนะการออกนโยบาย 
ในระยะต่อไปด้วย 
 
2. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์  

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (5.2 สร้างโอกาสเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน)  

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเด็นที่ 8 ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม ่

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

2.4 นโยบายรัฐบาล : 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย (5.1.1 ด าเนินนโยบาย
การเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก) 

2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. 
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ 
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 : กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเสนอแนะและติดตามมาตรการ/โครงการกึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาลและรายงานให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังทราบอย่างต่อเนื่อง 
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4. ผลลัพธ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ

มาตรการ/โครงการอย่างแท้จริง และไม่กระทบต่อฐานะความม่ันคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
 
5. งบประมาณ (ถ้ามี) 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ชื่อ  นายชาญณรงค์  จางกิตติรัตน์ 
ต าแหน่ง  เศรษฐกรช านาญการ ส านักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร.  0 – 2273 – 9020 ต่อ 3235 

 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1)  รายงานผลการด าเนินมาตรการ/
โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

36 ครั้ง    

2)  เสนอแนะมาตรการ/โครงการ 
กึ่งการคลังตามนโยบายรัฐบาล 

เสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง 
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การรายงานผลการด าเนินการของสถาบันการเงินประชาชน 
 

1. สาระส าคัญ 
รัฐบาลเล็งเห็นถึงความส าคัญขององค์กรการเงินชุมชนในการเพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงินให้แก่

ประชาชนที่มีรายได้น้อยและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี องค์กรการเงินชุมชนยังขาดสถานะความ
เป็นนิติบุคคล ขาดการก ากับดูแล และยังไม่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เชื่อมโยงกับระบบการเงิน 
ของประเทศ จึงได้มีการจัดท าพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ขึ้น เพ่ือให้องค์กรการเงินชุมชน
สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งตามความสมัครใจเป็นสถาบันการเงินประชาชนและมีสถานะเป็นนิติบุคคล ทั้งนี้  
พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 ได้เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562  
เป็นต้นมาแล้ว 
 สถาบันการเงินประชาชนที่จดทะเบียนจัดตั้ งภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน  
พ.ศ. 2562 จะได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากธนาคารผู้ประสานงาน (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การ เกษตรและธนาคารออมสิน)  ในการจั ดท า ระบบเทคโนโลยี ส ารสน เทศส าหรั บการ ให้ บริ การ 
ทางการเงิน ระบบมาตรฐานการให้บริการ และระบบประเมินความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถด าเนินการเป็นธนาคารของ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของสมาชิกและประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนี้  ธนาคาร 
ผู้ประสานงานจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินให้กับสถาบันการเงินประชาชนและสมาชิก ท าให้มีทักษะด้าน
การเงิน เข้าใจเรื่องการออมและการบริหารเงินรวมถึงเรื่องความเสี่ยงทางการเงินมากยิ่งขึ้นด้วย 

 
2. ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ : เศรษฐกิจฐานราก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 : ด้ านการสร้างความเป็นธรรมและลด 

ความเหลื่อมล้ าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน      
นโยบายรัฐบาล : การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ยุทธศาสตร์  สศค. : กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) :  -  . 
 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนและสามารถ 
เสนอแนะนโยบาย แนวทางการด าเนินการ และมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ  ของสถาบันการเงินประชาชน 
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของระบบสถาบันการเงินประชาชนให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง และสามารถให้บริการทาง
การเงิ นได้ อย่ างมี คุณภาพและยั่ งยื น  ทั้ งนี้  จะต้ องรายงานผลการด าเนิ นดั งกล่ าวต่ อคณะรั ฐมนตรี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันการเงินประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถเสนอแนะแนวทางการด าเนินการและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน
ประชาชน รวมทั้ งการพัฒนาศักยภาพของระบบสถาบันการ เงินประชาชนให้มีความมั่ นคง  เข้มแข็ ง  
และสามารถให้บริการทางการเงินได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 
5. งบประมาณ 
 -ไม่มี- 
  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชือ่  นายธนบัตร รักสุจริต  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน  
 หน่วยงาน  ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร 02 169 7127 ถึง 36 ต่อ 131 
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินประชาชน 

จัดประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

  

การรายงานผลการด าเนินการ 
ของสถาบันการเงินประชาชน 

 รายงานผลต่อคณะรัฐมนตร ี
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564  
 

1. สาระส าคัญ 
 แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนพัฒนาฯ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนด
ทิศทาง ในการ พัฒนาระบบการ เงิ นภาคประชาชน และก าหนดหน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบอย่ างชั ด เจน  
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อยและยากจนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ชนบท รวมทั้งการสร้างระบบการเงินภาคประชาชนที่ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุน
ด้วยต้นทุนที่ เหมาะสม โดยมีการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ได้แก่   
กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  
(องค์การมหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กองทุนการออมแห่งชาติ  
และส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ทั ้งนี ้ การพัฒนาระบบการเง ินภาคประชาชนจะต้องพัฒนาควบคู ่ก ันไป 
ทุกภาคส่วนทั้งด้านผู้ให้บริการ (Supply side) จะต้องพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนระดับฐานรากอย่าง
ครอบคลุม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับความต้องการของประชาชนระดับฐานราก และไม่
สร้างภาระด้านต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนระดับฐานราก ด้านผู้รับบริการ (Demand side) จะต้องพัฒนา
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ท า ง ก า ร เ ง ิน  (Financial literacy) ใ ห ้รู ้จ ัก ว า ง แ ผ น ก า ร เ ง ิน ส ่ว น บ ุค ค ล  
และมีความเข้าใจผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวมทั้งพัฒนาการปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคที่ใช้บริการ ทาง
การเงิน และด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ จะท าหน้าที่ออกนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชนระดับฐานรากอย่างยั่งยืน 
 แผนพัฒนาฯ มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสนับสนุน การประกอบอาชีพ 
ส่งเสริมการเพ่ิมรายได้  และการได้รับบริการทางการเงินของประชาชนทุกระดับอย่างทั่ วถึง และสะดวก 
มากขึ้น รวมถึงส่งเสริมความรู้และวินัยทางการเงิน ซึ่งแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก ประกอบด้วย 
2 กลยุทธ์ 7 มาตรการ 15 กิจกรรม และ 38 โครงการ ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ก าหนดกิจกรรมและโครงการรองรับ
ครบทุกมาตรการ ครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ที่เน้นการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนระดับฐานราก และลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาผู้ ให้บริ การทางการเงินเ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพในการใ ห้บริ การ 
ทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 4 มาตรการ 9 กิจกรรม และ 25 โครงการ  
ซึ่งกิจกรรมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนให้สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้สถาบันการเงินในระบบขยายบทบาทเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการทางการเงินได้มากข้ึน 
 3) ยุทธศาสตร ์ที ่ 3 การพัฒนาโครงสร ้างพื ้นฐานทางการเง ินให ้เหมาะสมต่อการเข ้าถ ึง บร ิการ 
ทางการเงินอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 5 มาตรการ 8 กิจกรรม และ 11 โครงการ โดยยุทธศาสตร์นี้ 
เน้นการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเพ่ือสนับสนุนการให้บริการทางการเงินภาคประชาชน 

แผน 65-67 
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2. ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ : เศรษฐกิจฐานราก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  : ด้ านการสร้ างความเป็นธรรมและลด 

ความเหลื่อมล้ าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน       
นโยบายรัฐบาล : การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
ยุทธศาสตร์  สศค. : กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) :  -  . 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ รวมทั้งการเสนอแนะแนวทางเพ่ือผลักดัน 
ให้ทุกโครงการสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง เสนอแนะ
แนวทางเพ่ือผลักดันให้ทุกโครงการสามารถด าเนินการได้ส าเร็จตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สู งสุ ด  
และช่วยเสริมสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน                                                            
 
5. งบประมาณ 
 -ไม่มี- 
  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ  นางสาวนุจนีย์  พลล้ า  ต าแหน่ง  เศรษฐกรช านาญการ 
 หน่วยงาน  ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร 02 169 7127 ถึง 36 ต่อ 136  
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

การรายงานผลการด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนาฯ 

รายงานผล ต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นรายไตรมาส 
และรายงานคณะรัฐมนตร ี
ปีละ 1 ครั้ง 
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โครงการป้องปรามการเงินนอกระบบ 
 

1. สาระส าคัญ 
1.1 ปัจจุบันมีการด าเนินธุรกิจการเงินนอกระบบในรูปแบบการระดมเงินหรือการกู้ยืมเงินที่ เป็น 

การฉ้อโกงประชาชนในลักษณะที่ให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูง โดยมิได้น าเงินดังกล่าว  
ไปประกอบธุรกิจใด ๆ ที่จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงตามที่อ้างได้ แต่เป็นการระดมเงินจากสมาชิกหรือเหยื่อราย
ใหม่ ๆ มาจ่ายให้แก่สมาชิกรายเก่า หมุนเวียนต่อกันไปเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็จะมีผู้ถูกหลอกลวงฉ้อโกงที่มิได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ท าให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินและได้รับความเดือดร้อนเป็นจ านวนมาก หรือที่เรียกว่า “แชร์
ลูกโซ่” ซึ่งการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่กล่าวข้างต้นเข้าข่ายเป็นการกระท าความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชนตามพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (พระราช
ก าหนดการกู้ยืมเงินฯ) ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันและปรามปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนและเพ่ือคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนผู้เสียหาย 

1.2 นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้การป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชก าหนด 
การกู้ยืมเงินฯ หรือแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ และได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่ตามที่ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง 3 มาตรการ ประกอบด้วย (1) มาตรการเร่งด่วน ให้
บูรณาการการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ และจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วม (2) มาตรการเยียวยา ใช้กลไกของพระราชก าหนดการกู้ยืมเงินฯ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนผู้ให้กู้ยืมเงิน (ผู้เสียหาย) และ (3) มาตรการป้องกันใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ
และคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (คณะอนุกรรมการฯ) 
ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0105.03/ว 5173 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ 
 
2. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์  
 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี :   -  . 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ :   -  . 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 : ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางในสังคม  
 นโยบายรัฐบาล :   -  . 

ยุทธศาสตร์ สศค. : กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) :   -  . 
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3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดที่ เป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะที่ เป็นฉ้อโกงประชาชน  
และเพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนที่อาจได้รับความเสียหายจากการกระท าในลักษณะดังกล่าว  
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงจากธุรกิจการเงินนอกระบบได้รับ
ความช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนอย่างทันการณ์มากขึ้น  
 4.2 จ านวนประชาชนที่ได้รับความเสียหายหรือถูกหลอกลวง ฉ้อโกง ร้องเรียน และแจ้งเบาะแส 
ผ่านศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ หมายเลข 1359 แก่ทางราชการเพ่ิมข้ึน  
 4.3 การเสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงจากธุรกิจการเงินนอก
ระบบให้กับผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา เพื่อให้มีความรู้เท่าทันธุรกิจการเงินนอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และไม่
ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายประเภทต่าง ๆ 
 
5. งบประมาณ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 - 2567 เพ่ือใช้ในการด าเนินการ  
เป็นจ านวนเงิน 10,909,200 บาท หรือเป็นจ านวนเงินปีละ 3,636,400 บาท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ค่าใช้จ่าย  
ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมาย 
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเก่ียวกับคดี 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ  นางสาวรุ่งทิพย์  จินดาพล  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนป้องปรามการเงินนอกระบบ  
 หน่วยงาน  ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร  0 2169 7127 ถึง 36 ตอ่ 151 
 
7. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2567 2567 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ/คณะอนุกรมการ 
ในการขับเคลื่อนแนวทางการป้องปราม
ธุรกิจการเงินนอกระบบภายใต้กฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยมืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน และกฎหมายว่าด้วย 
การเล่นแชร ์
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กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2567 2567 

2. การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี
กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผดิกฎหมาย 
ใหก้ับผู้น าชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
 

   

3. การซักซ้อมความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าทีต่ามพระราชก าหนด 
การกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ. 2527 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฯ มีความรู ้
ความเข้าใจและได้ทบทวนบทบาท
หน้าท่ีเกี่ยวกับการป้องปรามธุรกิจ
การเงินนอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการกู้ยมืเงินท่ีเป็นการฉ้อโกง
ประชาชนและกฎหมายวา่ด้วย 
การเล่นแชร์ และสร้างความตระหนัก 
ตื่นตัวในการป้องปรามธุรกิจการเงิน 
นอกระบบมากขึ้น รวมทั้งสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นท่ี 
ที่รับผิดชอบและด าเนินคดีต่อผู้กระท า
ความผิดได้อยา่งถูกต้องและทันการณ ์

   

4. การจดัท าสื่อประชาสัมพันธ์
หรืออุปกรณส์ าหรับจัดแสดงหรือ
ออกบูธนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ
ภารกิจงานป้องปรามการเงิน 
นอกระบบ 

เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชนเกี่ยวกับ
ภารกิจการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชนผู้ใช้บริการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

   

5. การด าเนินคดีที่อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการตามกระบวนยตุิธรรม
และคดีที่จะต้องด าเนินการ
ต่อเนื่องตามอ านาจหนา้ที่และ 
ความรับผิดชอบ 

เพื่อให้การด าเนินคดีบรรลเุป้าหมาย    
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ชื่อโครงการ : การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 
 
1. สาระส าคัญ 

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบหลักการ เรื่อง การบริหารงานเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการปัญหาหนี้นอกระบบด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง โดย
กระทรวงการคลังจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 5 มิติ ประกอบด้วย 

1.1  ด าเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหนี้นอกระบบมาร่วม 
ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และเข้ามาขออนุญาตด าเนินธุรกิจสินเชื่อในระบบให้ถูกต้อง  

1.2  เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ 
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) และการจัดตั้ง Business Unit ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบภายในธนาคารออมสิน และ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบ และออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน 

1.3  ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้  ผ่านคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
นอกระบบใน 77 จังหวัด 

1.4  เพ่ิมศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ผ่านคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้
ของลูกหนี้นอกระบบใน 77 จังหวัด 

1.5  สนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินชุมชนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เผยแพร่ความรู้ 
และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน และจัดท าฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ 

 
2. ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือหลุดพ้นกับดัก
ความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่ง 

แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ :  -  . 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและ 

ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

นโยบายรัฐบาล :  -  . 
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ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริม 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 อ่ืนๆ (ถ้ามี) :  -  . 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทั้งด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้นอกระบบ และด าเนินการ  
อย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย 

2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ลูกหนี้นอกระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น  
3. เพ่ือลดภาระหนี้นอกระบบควบคู่ไปกับการเพ่ิมศักยภาพให้กับลูกหนี้นอกระบบ เพ่ือให้ลูกหนี้  

นอกระบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการเงินส่วนบุคคลให้แก่ประชาชนระดับฐานราก 

เพ่ือช่วยป้องกันและลดการเกิดปัญหาหนี้นอกระบบ 
5. เพ่ือบูรณาการการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนได้รับการบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างเป็นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง และไม่
กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
 
5. งบประมาณ 
 ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เป็นจ านวนเงิน 
6,484,200 บาท หรือเป็นจ านวนเงินปีละ 2,161,400 บาท เพ่ือใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนของคณะกรรมการก ากับการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคประชาชนและคณะอนุกรรมการที่ เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมซักซ้อมและตรว จเยี่ยม 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม  
หรือจัดการสัมมนา 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ  นางสาวศิริพร  สุขุมศิริมงคล         ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการปฏิบัติการแก้ไข 
               ปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 

 หน่วยงาน  ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 โทรศัพท์  0 2169 7128 ถึง 36 ตอ่ 111  Email  siriporn@fpo.go.th 

 ชื่อ  นางสาวชิตมน  ชนกโอวาท       ต าแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 หน่วยงาน  ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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 โทรศัพท์  0 2169 7128 ถึง 36 ตอ่ 186  Email  chitamonc@fpo.go.th 
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

1.  การประชุมคณะกรรมการก ากับการแกไ้ขปญัหา
หนี้สินภาคประชาชนและคณะอนุกรรมการที่เกีย่วข้อง
เพื่อก ากับดูแลการด าเนินการแกไ้ขปัญหาหนีน้อกระบบ 

ขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 
หนี้นอกระบบอยา่ง
บูรณาการและยั่งยืน 

   

2.  การก ากับดูแลสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวดั
ภายใต้การก ากับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 

ผู้ประกอบ 
ธุรกิจสินเช่ือ 
พิโกไฟแนนซ ์
มีการอนุมัติสินเช่ือ
เพิ่มขึ้นเพื่อให้
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงสินเช่ือ 
ในระบบ 
เพิม่ขึ้น 

   

3.  การจดักจิกรรมการแกไ้ขปญัหาหนี้นอกระบบ  
(4 ครั้ง) 

สนับสนุนให้องค์กร
การเงินชุมชนม ี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาหนี้
นอกระบบใน
ชุมชน 

   

4.  การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการบริหารจดัการทาง
การเงินส่วนบุคคลส าหรับประชาชนระดับฐานราก 

จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
ส าหรับการให้
ความรู้ทางการเงิน
ในรูปแบบที่ 
หลากหลาย และ
สามารถเข้าถึง
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 
 

   

 
 

 

mailto:chitamonc@fpo.go.th
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ชื่อแผนงาน/โครงการ :  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.) 
 
1. สาระส าคัญ 

    ปัจจุบันประเทศไทยมีช่องทางการออมเพ่ือการชราภาพที่ครอบคลุมประชาชนวัยแรงงานทุกกลุ่ม แต่แรงงานส่วน
ใหญ่มีรายได้หลังเกษียณที่ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต โดยมีเพียงกลุ่มข้าราชการที่มีรายได้หลังเกษียณค่อนข้าง
เพียงพอที่อัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 70 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ขณะที่แรงงานในระบบที่ส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคมเพียงช่องทางเดียว ได้แก่ ลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการและพนักงานของรัฐ จะมี
รายได้หลังเกษียณโดยเฉลี่ยร้อยละ 19 ของเงินเดือนเดือนสุดท้าย ซึ่งต่ ากว่าระดับรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ         
ที่อัตราร้อยละ 50 – 60 ของรายได้ก่อนเกษียณ ท าให้ประชาชนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะตกสู่ภาวะยากจนในช่วงวัย
ชราหากไม่มีการออมเพ่ิมเติม ในขณะที่อยู่ในวัยท างาน ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมรายได้หลังเกษียณให้แก่แรงงานในกลุ่มดังกล่าว 
จึงได้จัดให้มีการออมภาคบังคับเพ่ิมเติมส าหรับแรงงานในระบบที่มีแนวโน้มที่จะมีรายได้หลังเกษียณไม่เพียงพอ  
 
2. ความสอดคล้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ (๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    2.4 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน   

2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. ที่ 2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้แรงงานในระบบ ประกอบด้วย ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
องค์การมหาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีการออมเพ่ือการเกษียณเพ่ิมเติม และมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ
ในการด ารงชีพ 
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    4.1 รายได้หลังเกษียณของลูกจ้างสถานประกอบการเพ่ิมขึ้นสู่ระดับที่เพียงพอที่อัตราร้อยละ 50 ของรายได้ก่อน
เกษียณ 
    4.2 เงินออมที่เพ่ิมขึ้นคาดว่าจะส่งผลให้ระดับเงินออมในประเทศเพ่ิมขึ้น  64,000 ล้านบาท ในปีแรก (กรณี
สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป) และหากลูกจ้างสถานประกอบการทั้งหมดเข้าสู่ระบบการออมจะท าให้
เงินออมเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าปีละ 680,000 ล้านบาท 

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน เนื่องจากเงินออมในกองทุนจะส่งผลให้เงินลงทุนระยะยาวจากผู้ลงทุนประเภท
สถาบันเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจะเพ่ิมปริมาณการลงทุนจากการซื้อขายตราสารหนี้และตราสารทุน อันจะส่งผลให้ตลาดทุน      



28 
 

ในภาพรวม มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น รวมทั้งลดความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน นอกจากนี้ 
ยังมีผลต่อการพัฒนาตราสารรูปแบบใหม่ ๆ ในตลาดทุนตามอุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึนด้วย 
 
5. งบประมาณ (งบประมาณปกติ) 

    -ไม่มี- 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    นางนวพร  วิริยานุพงศ์  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม 
                                 รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ 
    นายณัฐ  คงรัตนชาติ    เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   
 โทร. 02-273-9020 ต่อ 3688/3643 
 
7. แผนการด าเนนิงาน  
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. ก ากับดูแลการด าเนินงานของ กบช. กบช. มีการด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
วางเอาไว้ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ : ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ ....  
(ร่าง พ.ร.บ. คนบ.) 

 
1. สาระส าคัญ 
    เนื่องจากปัจจุบันระบบบ าเหน็จบ านาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
หลายหน่วยงาน ท าให้มีข้อจ ากัดในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลและส่งเสริมระบบหลักประกันเมื่อพ้นวัยท างาน
ในภาพรวม ส่งผลให้การด าเนินงานมีความซ้ าซ้อน ด้านงบประมาณและบุคลากร ดังนั้น เพ่ือให้การก าหนดนโยบาย
ด้านหลักประกันรายได้เมื่อพ้นวัยท างานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สมควรมีคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญ
แห่งชาติท าหน้าที่จัดท านโยบายของระบบบ าเหน็จบ านาญในภาพรวมให้สอดคล้องกัน ประสานนโยบายกองทุนการ
ออมเพ่ือการชราภาพทุกหน่วยงาน ลดความซ้ าซ้อนในการดาเนินงาน พัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญ ให้ครอบคลุมผู้
พ้นวัยทางานทั้งหมดให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีความเป็นธรรมเกิดความมั่นคง และยั่งยืน รวมทั้งทบทวนอัตรา
บ าเหน็จบ านาญพ้ืนฐานให้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และเสนอแนะนโยบายแก่
คณะรัฐมนตรีส าหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ  
 
2. ความสอดคล้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่  4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ (๑๗) ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๘๐) 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
    2.4 นโยบายรัฐบาล นโยบายหลักด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน   

2.5 ยุทธศาสตร์ สศค. ที่ 2. กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ า และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 
3. วัตถุประสงค์  

    จัดท านโยบายของระบบบ าเหน็จบ านาญในภาพรวมให้สอดคล้องกัน ประสานนโยบายกองทุนการออมเพ่ือการ
ชราภาพทุกหน่วยงาน ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานพัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญ ให้ครอบคลุมผู้พ้นวัยท างาน
ทั้งหมด     ให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีความเป็นธรรม เกิดความมั่นคง และยั่งยืน รวมทั้งจัดท าอัตราบ าเหน็จ
บ านาญพื้นฐานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ  

    มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติมีการประสานนโยบาให้
สอดคล้องกัน ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานเพ่ือให้ระบบบ าเหน็จบ านาญในภาพรวมของไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
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5. งบประมาณ (งบประมาณปกติ) 
    2,528,000 บาท 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    นางนวพร  วิริยานุพงศ์  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม  
                                 รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ 
    นายณัฐ  คงรัตนชาติ    เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง   
 โทร. 02-273-9020 ต่อ 3688/3643 
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ คนบ.    
 
 
2. จัดประชุมอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ 
 
 
3. จัดประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมาย 
 
 
4. จัดประชุมอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ 
 
มีการจัดประชุม 
อนุคณะกรรมการ 
 
มีการจัดประชุม   
อนุคณะกรรมการ 
 
มีการจัดประชุม 
อนุคณะกรรมการ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ การประเมินผลกระทบของนโยบายการคลัง 
 

1. สาระส าคัญ 
กระทรวงการคลังมีหน้าที่หลักในการด าเนินนโยบายการคลัง เพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้

สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางการคลัง ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ข้อที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง ดังนั้นในการด าเนินนโยบายการคลังจึง
จ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบของนโยบายการคลังต่อเศรษฐกิจก่อนการด าเนินนโยบาย เพ่ือให้ทราบผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจมหภาค เช่น ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) การบริโภคภาคเอกชน (Private consumption) และ
อัตราเงินเฟ้อ (Inflation) เป็นต้น  

 
2. ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง: ข้อที่ 1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 

ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมเศรษฐกิจไทยใหเติบโตและแขงขันได มุงเนนการเสนอแนะ
นโยบายเพื่อใหเศรษฐกิจไทยมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 
  
3. วัตถุประสงค์ 
 ประเมินผลกระทบของนโยบายการคลังต่อเศรษฐกิจก่อนการด าเนินนโยบายเพื่อให้ทราบผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจมหภาค 
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถประเมินผลกระทบของนโยบายการคลังต่อเศรษฐกิจก่อนการด าเนินนโยบายได้อย่างถูกต้อง 
 
5. งบประมาณ 
 - 
  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

1.รวมรวมข้อมลูการด าเนินนโยบายการคลัง รวมรวมข้อมลู    

2.วิเคราะหผ์ลกระทบของการด าเนินนโยบาย
การคลังโดยแบบจ าลองเศรษฐกิจมหภาค 

วิเคราะหผ์ลกระทบของการ
ด าเนินนโยบายการคลัง 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี  
(Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM)  

 
1. สาระส าคัญ 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียน+3 (ประเทศสมาชิก
อาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี) และธนาคารกลางเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ลงนามใน
ความตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ไปสู่การเป็นพหุภาคี (Chiang Mai Initiative Multilateralisation: CMIM) ฉบับปรับปรุง ซึ่งมีผล
บั ง คั บ ใ ช้ ตั้ ง แ ต่ ปี  2563  โ ดยมี วั ต ถุ ป ร ะส งค์ เ พ่ื อ เ พ่ิ มป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ใ นก า ร เ ป็ น กล ไกความร่ ว มมื อ 
ทางการเงินหลักของภูมิภาคในการเสริมสภาพคล่องระหว่างกัน กรณีที่ประสบปัญหาดุลการช าระเงินหรือขาดสภาพคล่อง
ระยะสั้น ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเงินจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

และป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมิใหลุ้กลามต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค 

 

2. ความสอดคล้อง 

        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
การพัฒนา 
        ยุทธศาสตร์ สศค. : 1.4 สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า การเงิน และการลงทุนใน
ภูมิภาค 
 
3. วัตถุประสงค์ 
         กระทรวงการคลังโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน+3 อ่ืน ๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการ CMIM เพ่ือให้สมาชิกได้รับ 
ความช่วยเหลือทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว 
 
4.      ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
         ประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจาก CMIM ได้อย่างรวดเร็วเพ่ือป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจ 
หรือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
 
5.   งบประมาณ 
      - 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ชื่อ  นางสาวสัณห์สุชา รัตนดิเรก 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคี  
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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           โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3623 
 
ชื่อ   นางสาวอินทุอร หวังประเสริฐ 
ต าแหรน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร  0 2273 9020 ตอ่ 3622 
 

7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
การทดสอบการด าเนินงานของกลไก CMIM 
ประจ าป ี
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ชื่อแผนงาน/โครงการ โครงการการจัดท าท่าทีและการเข้าร่วมเจรจาเปิดเสรีการค้าในกรอบ 
ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) 

 
1. สาระส าคัญ 
 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ท าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาการจัดท าข้อบท
ส าหรับการค้าสินค้า การพิจารณารูปแบบการลดภาษี (Modality) และการพิจารณาข้อเสนอและข้อเรียกร้อง 
(Request/Offer) การเปิดตลาดการค้าสินค้า 
 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มีความตกลงการค้าเสรีกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ไปแล้ว 13 ฉบับ และอยู่ระหว่าง
การจัดท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่าง ๆ เพ่ิมเติม เช่น การเจรจาเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วน
เศรษฐกิจภูมิภาค (RCEP) ความตกลงการค้าเสรีไทย-ปากีสถาน ความตกลงการค้าไทย - ตุรกี ความตกลงการค้าเสรี
ไทย - ศรีลังกา เป็นต้น โดยการเปิดเสรีการค้าสินค้าจะเน้นการลด/ยกเลิกภาษีและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่
ภาษี (Non-tariff Barriers: NTBs) รวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้า โดยเฉพาะด้านระเบียบพิธีกา ร
ศุลกากร ซึ่งการจัดท าความตกลงการค้าเสรีจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน และการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและระหว่างภูมิภาค  
 
2. ความสอดคล้อง 

    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
   ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า การเงิน 
และการลงทุนในภูมิภาค 

 
3. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้ประเทศไทยมีการก าหนดท่าทีและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีการค้าสินค้ากับประเทศต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับประโยชน์ของประเทศไทย 

 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาเปิดการค้าเสรี ซึ่งช่วยสนับสนุนประเทศไทยให้มีช่องทาง 
ในการส่งออกสินค้ามากขึ้น และช่วยลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน 
 
5. งบประมาณ  
 - 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ชื่อ  นางอรศิริ รังรักษ์ศิริวร 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนนโยบายเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศ  
  หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3619 
          ชื่อ  นางสาวศิริตลา แสงด้วง 

ต าแหน่ง  เศรษฐกรช านาญการพิเศษ  
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3627 
          ชื่อ  นางสาวพรรณวดี ทุมโฆสิต 

ต าแหน่ง  เศรษฐกรช านาญการ  
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3658 
          ชื่อ  นางสาวสุธาสินี แก้วจินดา 

ต าแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3667 
 
7. แผนการด าเนนิงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
1. การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน   การประชุมต่าง ๆ 
เพื่อจัดท าท่าทีและข้อเสนอแนะส าหรับการเจรจาเปิด
เสรีการค้าสินค้าของไทย 

รายงานผลการ
หารือ/ความคืบหน้า

การหารือ 

   
 

        2. จัดท าท่าทแีละข้อเสนอแนะการเปดิตลาดสินค้า                                    
ส าหรั     ส าหรับการเจรจาเปิด เสรีการค้าสินคา้ 

ผ่านผู้บริหาร สศค.    
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ชื่อแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: NSAP)  
ด้านการเงินการคลัง ภายใตแ้ผนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 

 
1. สาระส าคัญ 

1. ที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ASEAN Finance Ministers’: AFMM) ครั้งที่ 19  
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้ร่วมกันรับรองร่างแผนงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2025 (AEC Blueprint 2025) ในสาขาการเงินการคลัง เพ่ือน าไปประกอบการจัดท าเนื้อหา
ร่วมกับสาขาอ่ืน ๆ ต่อมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2558 
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมมีมติรับรองร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025  
เป็นเอกสารที่ก าหนดทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2016-2025) 

2. คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง ซึ่ งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน  
ปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธาน และผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นเลขานุการ ร่วมด้วย
ผู้บริหารระดับอธิบดีของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดท า NSAP ด้านการเงินการคลัง 
ภายใต้ AEC Blueprint 2025 โดยได้บรรจุประเด็นด้านการเงินการคลัง จาก AEC Blueprint 2025 รวมทั้งประเด็น
ที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025: 
MPAC 2025) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และองค์ประกอบส าคัญ
ของโมเดลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ “Thailand 4.0” พร้อมทั้งได้ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์/
แผนงาน และระบุการด าเนินการ (Milestone) 
 
2. ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

นโยบายรัฐบาล : นโยบายหลกัด้านท่ี 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ 

  
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงการคลัง  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568) โดยก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานที่
ชัดเจน  
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 กระทรวงการคลังมีกรอบการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2564 
และสามารถติดตามความคืบหน้าการด าเนินการของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AEC Blueprint 2025  
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5. งบประมาณ 
 - 
  
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ  นางสาวอรุณศรี เมธิสริยพงศ์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมืออาเซียนและอนุภูมิภาค 

หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
          โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3669 
 ชื่อ  นางสาวนาริณี คมกฤส 
 ต าแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ 

หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
          โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3603 
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

การติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ (National Strategic Action Plan: 
NSAP) ด้านการเงินการคลัง ในปี พ.ศ. 2559 – 
2568 ภายใต้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2025 
(AEC Blueprint 2025) 

รายงานผล 
การด าเนินการ
ตาม NSAP ต่อ
ผู้บริหาร กค. 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค 
                                             และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
1. สาระส าคัญ 

ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องในปี พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1. การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM)  
เป็นการหารือในระดับนโยบาย เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการคลังและการเงิน 
อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลก การสนับสนุนความร่วมมือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสนับสนุนการเข้าถึง
บริการทางการเงิน และแนวทางการจัดการทางการเงินเพ่ือรองรับความเสี่ยงทางภัยพิบัติ เป็นต้น พร้อมทั้งยังเป็นเวที
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความส าเร็จในการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทยแก่สมาชิกเอเปค เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

2. การประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารกลางเอเปค (APEC Finance and Central Bank 
Deputies’ Meeting: APEC FCBDM) เป็นการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคลังและการเงินและติดตาม
การด าเนินการแผนงานต่าง ๆ ของกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  
       3. การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Senior Finance Officials’ Meeting: APEC SFOM) 
เพ่ือหารือและติดตามการด าเนินการแผนงานต่าง ๆ ของกรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  
       4. การประชุมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  
 
2. ความสอดคล้องยุทธศาสตร์  
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 
       ยุทธศาสตร์ สศค. : 1.4 สนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า การเงิน  
และการลงทุนในภูมิภาค 
 
3. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค  และการประชุมอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        การจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี  
 
5. งบประมาณ 
        ประมาณ 70 ล้านบาท 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงงาน 
ชื่อ  นางสาวสัณห์สุชา รัตนดิเรก 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคี 
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

           โทร.  0 2273 9020 ตอ่ 3623 

ชื่อ   นางสาวอัจฉรา  ชิดเครือ 
ต าแหน่ง            เศรษฐกรปฏิบัติการ 
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
โทร  0 2273 9020 ตอ่ 3613 

 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
การจัดประชุมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเอเปค และการประชุมอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการ
ประชุมส าเร็จ

ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ การจัดท ายุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ (Country Partnership 
Strategy: CPS) ระหว่างประเทศไทยกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) 

 
1. สาระส าคัญ 

ประเทศไทยและ ADB ได้ร่วมกันจัดท า CPS ฉบับแรกเม่ือปี ๒๕๕๐ มีกรอบระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ – 
๒๕๕๔ (ฉบับที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2556 - 2559 (ค.ศ. 2013 – 2016) โดย CPS มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย และแบ่งระดับการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนออกเป็น (1) ระดับ 
ประเทศ ภายใต้ ๓ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development) ของประเทศการพัฒนา 
ตลาดทุน (Capital Market Development)  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ (๒) ระดับภูมิภาค ได้แก่ ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค (Subregional 
Cooperation) และการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Economic Integration)  

ส าหรับการเตรียมการจัดท า CPS ฉบับที่ 3 ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการจัดท า CPS ร่วมกับ ADB ได้จัดประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการอย่างต่อเนื่องเพ่ือสรุปแนวทางการจัดท า CPS 
ฉบับที่ 3 ส าหรับปี ๒๕63 – ๒๕67 (2020-2024) ร่วมกับผู้แทน ADB Thailand Resident Mission (TRM)  
และผู้แทนหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง โดย ADB จะน าข้อสรุปที่ได้จากการหารือกับประเทศไทยไปประกอบการจัดท าร่าง
ฉบับแรก (First Draft) ของ CPS ฉบับที่ 3 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะจัดท า CPS ฉบับที่ 3 ให้เสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส  
ที่ 2 ของ ปี 2563 

 
2. ความสอดคล้อง  
 ยุทธศาสตร์ชาติ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒) การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๔) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ  
  
3. วัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์หลักเพ่ือมุ่งเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย ผ่านความร่วมมือ 
ในประเด็นที่สามารถท างานส่งเสริมซึ่งกันและกันระหว่างประเทศไทยและ ADB และการเพ่ิมพูนการมีส่วนร่วม 
ของภาคเอกชน  
 
4. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันท่ีเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
อย่างยั่งยืน 
 
5. งบประมาณ 
 -  
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
           ชื่อ  นายมเหศวร เครือวัลย์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
  หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3611 
          ชื่อ                 นายชาญวิทย์ ลิมป์ปิยพันธ์  
 ต าแหน่ง           เศรษฐกรปฏิบัติการ 
 หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 โทร:                02-273-9020 ต่อ 3376 
 
7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
CPS ระหว่างประเทศไทยกับ ADB มีผลบังคับใช้ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ กรอบความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลก  
พ.ศ. 2562 – 2565 (Country Partnership Framework for the Kingdom of Thailand for the 

Period 2019 – 2022: CPF) 
 
1. สาระส าคัญ 

กลุ่มธนาคารโลกได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  
เป็นหน่วยงานผู้ประสานหลักได้จัดท า CPF ฉบับแรกของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือใช้ก าหนดแนวความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มธนาคารโลกเป็นระยะเวลา 4 ปี ได้ก าหนดเป้าหมายหลักของ CPF ว่า เพ่ือ
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ เน้นนวัตกรรม ทั่วถึง และยั่งยืน (Support 
Thailand’s Transformation Towards an Innovative, Inclusive and Sustainable Economy) ผ่านขอบเขต
การพัฒนา 2 ประการ และ 6 เป้าหมายย่อย ได้แก่  

1. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ยั่งยืน (Promoting Resilient and Sustainable 
Growth) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภาคีความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทยในการส่งเสริมการ
พัฒนาขีดความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนและ เพ่ิมเงินทุนส าหรับการพัฒนาและการ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย CPF ได้ก าหนดเป้าหมายย่อย 4 ด้าน ได้แก่ (1) การปรับปรุงและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจต่าง ๆ  
(2) การปรับปรุงการด าเนินนโยบายภาครัฐด้านการเงินและการคลัง (3) การเสริมสร้างคุณภาพการลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน และ (4) การก าหนดมาตรการในการดูแล บริหารจัดการ และปรับปรุงทรัพยากรน้ า ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

2. การพัฒนาอย่างทั่วถึง (Strengthening Inclusion) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างภาคีความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
กลุ่มธนาคารโลกกับประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างทั่วถึง  
อาทิ การปฏิรูประบบการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนในพ้ืนที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้ง และการส่ง เสริมการยุติการเลือกปฏิบัติทางเพศ โดย CPF ได้ก าหนดเป้าหมายย่อย  2 ด้าน  
ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่มาตรการการคุ้มครองทางสังคมและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ 
กลุ่มคนด้อยโอกาสหรือมีความเปราะบาง และ (2) การส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับปวงชน และการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนกลุ่มที่มีศักยภาพและความสามารถต่าง ๆ 
 ทั้งนี้ CPF ดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารของกลุ่มธนาคารโลกแล้ว เมื่อคราวประชุม 
ในวันที่  27 พฤศจิกายน 2561 และได้รายงานให้คณะรัฐมนตรี เ พ่ือทราบแล้ว  เมื่ อคราวประชุม 
ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างประสานงานกับกลุ่มธนาคารโลกเพ่ือจัดงานเปิดตัว CPF อย่างเป็น
ทางการในช่วงต้นปี 2563 
 
2. ความสอดคล้อง 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ใน 5 ด้าน : ๑) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2) ด้านพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์  3) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ๓) ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ๔) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 4 ด้าน : 1) ด้านการบริหารราชการ 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านเศรษฐกิจ  
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 12 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  และความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

2.4 ยุทธศาสตร์ กค. : ข้อที่ ๒ การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์หลั กเ พ่ือสนับสนุนการ เปลี่ ยนแปลงประ เทศไทย สู่ การ พัฒนาทาง เศรษฐกิ จที่ 

เน้นนวัตกรรม ทั่วถึง และยั่งยืน (Support Thailand’s Transformation Towards an Innovative, Inclusive 
and Sustainable Economy) ผ่านความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (Technical Assistance) การจ้างกลุ่มธนาคารโลกเป็นที่ปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย (Reimbursable 
Advisory Service: RAS) หรือ โครงการเงินกู้ หากมีความต้องการจากรัฐบาลไทย  

 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันที่เพ่ิมมากขึ้นประกอบกับมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ทีเ่น้นนวัตกรรม ทั่วถึง และยั่งยืน และได้รับองค์ความรู้และการสนับสนุนเชิงเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่ม
ธนาคารโลกในหลายมิติ  
 
5. งบประมาณ 
                - 
 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          ชื่อ  นายมเหศวร เครือวัลย์ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส่วนความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  
  หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง   
 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3611 
          ชื่อ  นายจุฑาทิตย์ ภุมรินทร์ 

ต าแหน่ง  เศรษฐกรปฏิบัติการ  
หน่วยงาน         ส านักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 โทร  02 273 9020 ตอ่ 3681 
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7. แผนด าเนินงาน 
 

กิจกรรม เป้าหมาย 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
ด าเนินการตามแผนท่ีระบไุว้ใน CPF  
ผ่านความช่วยเหลือในรูปแบบ TA และ RAS 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
รับทราบรายงาน 
CPF ตามที่
กระทรวงการคลัง 
เสนอ 
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แผนงาน/โครงการล่วงหน้าที่คาดว่าจะด าเนินการเสนอข้อเสนอแนะ/นโยบาย/มาตรการ 
ต่อปลัดกระทรวงการคลัง และหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระยะปานกลาง (ปีงบประมาณ 2565 – 2567) 

 
1. ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 
 

1.1 สาระส าคัญ 
จัดท าประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ เพ่ือใช้ประกอบการจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ

แผนการคลังระยะปานกลาง โดยจะประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ กรมสรรพากร กรม
สรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
และกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และส านักงบประมาณ ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิดังกล่าวจะน าเสนอต่อปลัดกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพ่ือพิจารณาและขอความเห็นชอบ และน าไปใช้ประกอบการประชุม 4 หน่วยงาน 
(กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย) เพ่ือจัดท ากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และแผนการคลังระยะปานกลางต่อไป 

 
1.2 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ :  
ประเด็นที่ ๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ 
 

1.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ 

 
1.4 งบประมาณ 

- 
 

1.5 แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
จัดท าประมาณการรายได้รัฐบาลสุทธิ ต.ค. 64 – ม.ค. 65 ต.ค. 65 – ม.ค. 66 ต.ค. 66 – ม.ค. 67 
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2. การจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง 
 

2.1 สาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ) ก าหนดให้มีการ

จัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี) เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักส าหรับการวางแผน
ด าเนินการทางการเงินการคลังและงบประมาณของรัฐ ซึ่งรวมถึงแผนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
แผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนด้านการคลัง
ส าหรับผู้บริหารที่เน้นวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว โดยกระบวนการจัดท า
แผนการคลังระยะปานกลางประกอบด้วย การจัดท าและวางแผน การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การทบทวน
และประเมินผลเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุงในปีต่อไป และการจัดท าแผนการคลังดังกล่าวต้องเป็นส่วนหนึ่งของ
ขั้นตอนและวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

อย่างไรก็ดี พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังฯ ได้ก าหนดให้แผนการคลังระยะปานกลางอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย (1) เป้าหมายและนโยบายการคลัง (2) สถานะและประมาณการเศรษฐกิจ (3) สถานะและประมาณการ
การคลัง ซึ่งรวมถึงประมาณการรายได้ ประมาณการรายจ่าย ดุลการคลัง และการจัดการกับดุลการคลังนั้น  
(4) สถานะหนี้สาธารณะของรัฐบาล และ (5) ภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาล โดยก าหนดให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี และต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
2.2 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ :  
ประเด็นที่ ๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ 
 

2.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 แผนการคลังระยะปานกลาง 

 
2.4 งบประมาณ 

- 
 

2.5 แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  

2565 2566 2567 
การจัดท าแผนการคลัง 
ระยะปานกลาง 

ต.ค. – ธ.ค. 64  ต.ค. – ธ.ค. 65 ต.ค. – ธ.ค. 66 
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3. การจัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปี 
 

3.1 สาระส าคัญ 
ความเสี่ยงทางการคลัง หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของผลการด าเนินงานของรัฐบาล (รายจ่าย รายได้ 

สินทรัพย์ และหนี้สิน) จากค่าที่ได้มีการคาดการณ์ไว้ก่อน ซึ่งเกิดจากผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อสถานะทางการคลัง 
ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค 2) ภาระโดยตรงของรัฐบาลที่รัฐบาลต้องช าระแน่นอน
เมื่อถึงก าหนด 3) ภาระแบบชัดเจนของรัฐบาลที่เป็นไปตามกฎหมายและสัญญา 4) ภาระแบบโดยนัยของรัฐบาลซึ่ง
เป็นภาระท่ีไม่ได้เป็นกฎหมายหรือสัญญา แต่รัฐบาลอาจต้องเข้ารับภาระตามหลักจริยธรรม คุณธรรม หรือ 
แรงกดดันทางการเมือง และ 5) ภาระผูกพันของรัฐบาลซึ่งเป็นภาระท่ีรัฐบาลอาจต้องช าระหากเกิดเหตุการณ์
บางอย่างขึ้น 

ทั้งนี้ การจัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปี สศค. ได้ท าการประเมินความเสี่ยงทางการคลัง 
โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของความเสี่ยงจากสถาบันหรือหน่วยงานทั้งหมด 6 แหล่ง ประกอบด้วยฐานะการคลัง 
ของรัฐบาลในระยะปานกลาง กองทุนนอกงบประมาณ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคการเงิน 

นอกจากนี้ การจัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังถือเป็นการด าเนินการตามมาตรา 78 ของ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้กระทรวงการคลังจัดท ารายงานความเสี่ยง
ทางการคลังประจ าปี ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากผลกระทบของ
เศรษฐกิจมหภาค ระบบการเงิน นโยบายของรัฐบาล และผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐที่อาจก่อให้เกิด
ภาระทางการคลังของรัฐบาล และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น โดยให้น าเสนอต่อคณะกรรมการ 
นโยบายการเงินการคลังของรัฐ1เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง และเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 

 
3.2 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ :  
ประเด็นที่ ๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

      ยุทธศาสตร์ สศค. : ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของการคลังภาคสาธารณะ 
 

3.3 ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปี จะท าให้รัฐบาลทราบถึงสถานะทางการคลังที่แท้จริง  
และสามารถบริหารทรัพยากรภาคการคลังได้อย่างระมัดระวัง 

                                                        
1คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เป็นรองประธานกรรมการ ปลดักระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ 
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3.4 งบประมาณ 
- 

3.5 แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
2565 2566 2567 

1. จัดท ารายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปีให้แล้วเสร็จ ก.พ. - มี.ค. 65 ก.พ. - มี.ค. 66 ก.พ. - มี.ค. 67 

        2. เสนอรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจ าปี (ด าเนินการ 
        ให้เป็นไปตามมาตรา 78 ของพระราชบัญญตัิวินัยการเงิน 
        การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) ต่อ 

    - คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ                       
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าแผนการคลังระยะปานกลาง 
    - คณะรัฐมนตรเีพื่อทราบ    

มี.ค. 65 มี.ค. 66 มี.ค. 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


